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--------------------------------------143 41 Λ. Φηιαδέιθεηα
Κνηλνπνίεζε:
Πιεξνθνξίεο: Ξιέζζαο Θσλ/λνο
- Γεληθή Γξακκαηέα Γήκνπ
Σει.:
213-2049085-086,
213- Δηδηθνύο πλεξγάηεο
2049000
Γεκάξρνπ
FAX : 213 2049006
- Γ/ληέο Τπεξεζηώλ Γήκνπ
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr
kgeorgamli@gmail.com
- Ννκηθή Τπεξεζία Γήκνπ
- Κνηλωθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ
- Π.Π.Ι.Δ.Γ.
- ωκαηείν Δξγαδνκέλωλ Γήκνπ
- Σνπηθά Μ.Μ.Δ.
Θ Δ Μ Α : Πξόζθιεζε ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε Γ.. (19ε)
Ξαξαθαιείζζε φπσο πξνζέιζεηε ηελ 27ε Ννεκβξίνπ 2019, εκέξα
Σεηάξηε θαη ώξα 7 κ.κ., ζηελ θιεηζηή αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεωλ
ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο «Μίιηνο Κνπληνπξάο»,
(Θεζζαινλίθεο θαη Λαραλά-Ν.Φ.) ζε δεκφζηα ηαθηηθή Ππλεδξίαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010
(«Θαιιηθξάηεο»), φπσο ηζρχεη, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ζηα
παξαθάησ ζέκαηα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο:
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

1. Έγθξηζε εζσηεξηθήο πνιηηηθήο αζθαιείαο, ινηπψλ πνιηηηθψλ
πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, εμνπιηζκνχ θαη δένπζαο
εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο θαη νξηζκφο νκάδαο αζθαιείαο γηα ηνλ
έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ
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ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα

(επαλεηζαγσγή).

2. Ππδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αζιεηηθψλ
ππνδνκψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηελ ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ
ρξήζε ηνπο απφ ηα Ξξνγξάκκαηα Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη ηξίηνπο
θνξείο, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο
«Ιατθή Ππζπείξσζε Λ.Φ.-Λ.Σ.» θ. Λίθνπ Πεξεηάθε.
3. Έγθξηζε 9εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο
2019, βάζεη ηεο αξηζ. 191/2019 απφθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Νηθ.
Δπηηξνπήο.
4. Νξηζκφο ελφο Γεκνηηθνχ Ππκβνχινπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ
γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2 ηνπ Λ.
2734/1999, αξκφδηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε πξνζψπσλ εθδηδνκέλσλ κε
ακνηβή.
5. Νξηζκφο Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ σο κειψλ ηεο Δπηηξνπήο παξάδνζεο
θαη παξαιαβήο αθηλήησλ ππνινίπνπ έηνπο 2019 θαη έηνπο 2020.
6. Έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζπνπδάζηξηαο ΗΔΘ ζε
Ξαηδηθφ Πηαζκφ ηνπ Γήκνπ.
7. Έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ελεξγνπνίεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο
ηεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο
ηνπ Γήκνπ έηνπο 2019 (Α.Κ. 122/2018).
8. Πχζηαζε επηηξνπήο παξαιαβήο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο πξνκήζεηαο
ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο έηνπο 2019.
9. Απνδνρή παξαίηεζεο ηαθηηθνχ θαη αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο Γ.Π. ηνπ
Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ. θαη εθινγή λέσλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 227 θαη 229 ηνπ Γ.& Θ. Θψδηθα, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ
απηέο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 4623/19, φπσο ηζρχεη (επαλεηζαγσγή).
10. Ιήςε λέαο ηνπηθήο θαλνληζηηθήο απφθαζεο Γ.Π. πεξί θαζνξηζκνχ ησλ
φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ηελ
ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ απφ ηδηνθηήηεο παξαθείκελσλ
θαηαζηεκάησλ αθελφο θαη ρνξήγεζεο αδείαο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο
κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ θαζψο θαη πεξί ηεο παξάηαζεο
σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο απηψλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ αθεηέξνπ, βάζεη
ζρεηηθήο απφθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Δ.Ξ.Ε..
11. Θαζνξηζκφο ηειψλ θαζαξηφηεηαο ιατθψλ αγνξψλ έηνπο 2020.
12. Δπαλαθαζνξηζκφο ηειψλ ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ θαη ινηπψλ
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Νηθ.
Δπηηξνπήο.
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13. Δπαλαθαζνξηζκφο ζπληειεζηψλ ηειψλ δηαθήκηζεο, βάζεη ζρεηηθήο
απφθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Νηθ. Δπηηξνπήο.
14. Δπαλαθαζνξηζκφο ζπληειεζηψλ ηειψλ Θαζαξηφηεηαο θαη Φσηηζκνχ σο
θαη Γεκνηηθνχ Φφξνπ έηνπο 2020, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο-εηζήγεζεο
ηεο Νηθ. Δπηηξνπήο.
15. Έγθξηζε Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020.
16. Έγθξηζε απεπζείαο εθκίζζσζεο ηνπ ρψξνπ πέξημ ηεο ιίκλεο ηνπ
Άιζνπο Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο πεδνδξφκνπ κε
ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα εθδειψζεηο θαιιηηερληθνχ θαη
ςπραγσγηθνχ ραξαθηήξα θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε δεκηνπξγία
Σξηζηνπγελληάηηθνπ Σσξηνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192
παξ. 1γ ηνπ Γ.& Θ.Θψδηθα (Λ. 3463/06), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ
απηέο ηνπ άξζξνπ 196 παξ. 1 ηνπ Λ. 4555/18 («Θιεηζζέλεο Η»).
17. ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ VΗΗΗ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΑΗΡΖΠΔΩΛ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ
ΠΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ ΗΗ» ΠΡΝΛ ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ
: «Θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ
δήκσλ» ΚΔ ΡΗΡΙΝ: «Δθπφλεζε κειεηψλ θαη πινπνίεζε κέηξσλ θαη
κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο».
18. ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΗΣ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΑΗΡΖΠΔΩΛ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ
ΠΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ ΗΗ» ΠΡΝΛ ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ
: «Θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ
δήκσλ» ΚΔ ΡΗΡΙΝ: «Θαηαζθεπή ξακπψλ θαη ρψξσλ πγηεηλήο γηα ηελ
πξφζβαζε θαη ηελ εμππεξέηεζε ΑΚΔΑ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο».
19. Δθινγή ηξηψλ (3) Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ σο αληηπξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ
ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Ξεξηβαιινληηθνχ Ππλδέζκνπ Γήκσλ
Αζήλαο-Ξεηξαηά (ΞΔ.Π.Γ.Α.Ξ.).
20. Έγθξηζε πξσηνθφιισλ παξαιαβήο εξγαζηψλ-ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.


Ζ παξνχζα πξφζθιεζε αλαξηάηαη ζηελ «Δθεκεξίδα ηεο πεξεζίαο»,
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΛΤΑΝΓΡΟ ΓΔΩΡΓΑΜΛΗ
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